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Informaţii personale
Nume / Prenume

DRAGOMIR MIHAI MARIAN
Str CARACAL, nr.23A, sc 1 , bl.17A, ap.20, Craiova, Dolj

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

0721205581

Fax(uri)
E-mail(uri)

special_dmm@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română
18 februarie 1983, Targoviste

Data naşterii
Starea civila

Casatorit

Sex

Masculin

Domeniul de ocupatie

Invatamant superior

Experienţa profesională
Perioada

2005 – 2007

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Preparator universitar
Predarea disciplinelor kinetologie, inot terapeutic, coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc FEFS
Craiova.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str. Brestei, nr. 156 Craiova,
Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, kinetoterapie

Perioada

2007-2011

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea disciplinelor bazele generale ale kinetoterapiei, kinetologie, inot terapeutic

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str. Brestei, nr. 156 Craiova,
Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, kinetoterapie

Perioada

2011-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea disciplinelor bazele generale ale kinetoterapiei, kinesiologie, inot terapeutic

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str. Brestei, nr. 156 Craiova,
Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, kinetoterapie

Alte funcţii deţinute
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Perioada

2005 – 2007

Funcţia sau postul ocupat

Administrator si kinetoterapeut (in paralel cu activitatea didactica)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Terapie, terapie ocupationala, fizioterapie

Numele şi adresa angajatorului

S.C. Prokinetica S.R.L , I.G.Duca , Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Terapie . terapie ocupationala , fizioterapie

Perioada

2009 – 2012

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil de an (tutorede an) la secţia de Kinetoterapie şi motricitate specială

Perioada

2008 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Cercului ştiinţific studenţesc – secţia kinetoterapie
2011 – membru in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
contestatii)

(comisie de

Educaţie şi formare
1989-1993 studii primare, Scoala gen. Nr. 35 Craiova
1993-1997 gimnaziu, Liceul Matei Basarab, Craiova, clasa cu program sportiv de atletism
1997-2001 liceu, Liceul Henri Coandă, Craiova, clasa cu profil biologie-chimie
2001-2005 universitate - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie, Craiova
2005-2008 universitate - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, specializarea educaţie fizică şi sport,
Craiova
2005-2007 masterat in domeniul Kinetoterapiei – Traumatologie şi recuperare în sport - Facultatea de
Educaţie fizică şi Sport, Craiova
2007-2010 stagiu de doctorat - Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
I.O.S.U.D

Perioada

Diplome şi certificate obţinute

Domenii de competenţă

2005 - Diplomă de Licenţă în Educaţie Fizică si Sport, specializarea kinetoterapie, media generală a
anilor 10, media la licenţă 9,98, susţinerea lucrării 10
2007 - Diplomă de Master in Traumatologie si Recuperare in sport, media anilor 10, media la
disertaţie 10
2008 - Diplomă de Licenţă în Educaţie Fizică si Sport, specializarea educaţie fizică şi sport, media
generală a anilor 9,98, media la licenţă 9,83, susţinerea lucrării 10
2010 – Diplomă de doctor În educaţie fizică şi sport, tema: „Optimizarea metodelor de recuperare a
mersului la pacienţii cu accident vascular cerebral prin strategii de analiză kinetică şi explorări
neuromusculare” sub îndrumare prof. univ. dr. Luminiţa Georgescu.
2016 – Certificat de absolvire curs Manager Proiect, TOPGES CONSULTING SRL.
Kinetoterapie
Educaţie fizică şi sport – specializarea atletism

Aptitudini şi competenţe
profesionale
Competenţe profesionale

Competenţe în domeniile: bazele generale ale kinetoterapiei, kinetologie, aplicaţii de înot terapeutic,
traumatologie şi recuperare în sport, analiza cinematică a mişcărilor, explorări neuromusculare,
recuperare după accidente vasculare cerebrale.

Competente individuale
Limba materna

Romana

Limbi straine
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză

Ascultare
B2

Vorbire
Citire
B2

Participare
conversaţie
B2

Scriere
la

Discurs oral
B2

Exprimare scrisă
B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Aptitudini şi competenţe sociale
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Deprinderi de comunicare, abilităţi organizatorice, mobilitate, dinamism, deschidere către cunoaştere,
voluntariat în activităţi sociale şi specifice profesiei.
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Aptitudini şi competenţe manageriale În calitate de responsabil al disciplinelor bazele generale ale kinetoterapiei, kinetologie şi aplicaţii de înot
terapeutic am elaborat conţinutul ofertei de cunoştinţe a cursurilor şi lucrărilor practice, asigurând în
acelaşi timp condiţiile materiale ale desfăşurării lecţiilor practice.
Responsabil de an in perioada studenţiei 2001 – 2005
Din 2006 membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România
Din 2009-prezent membru al Centrului de Cercetare Ştiinţifică
Din 2008 până în prezent coordonatorul cercului ştiinţific studenţesc secţia kinetoterapie.
În calitate de îndrumător al cercului de cercetare ştiinţifică al studenţilor am elaborat planurile de
cercetare ale studenţilor, am alcătuit conţinutul tematic şi am organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice
ale studenţilor, am moderat desfăşurarea unor secţiuni studenţeşti.
2013- prezent – membru in Colegiul de redactie al revistei Journal of Sport and Kinetic
Movement4J02020ushuewdfuiwe7hyaiq2010uourn
Membru al Comitetului de Organizare a Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Exerciţiul fizic mijloc complex
şi modern de promovare a sănătăţii, Craiova, 2008-2016 l
Competenţe tehnice specifice

Capacitate de abordare a unor tematici de cursuri noi.
Abilităţi de utilizare si intretinere a aparaturii şi obiectelor existente în sala de gimnastică medicala si
masaj terapeutic etc.

Operare pe computer

Operare în Windows, utilizator aplicaţie Microsoft Office, navigare internet - nivel foarte bun.

Proiecte de cercetare dezvoltare

Director grant de cercetare avansată „CONTRIBUTII LA STUDIUL EVALUARII SI REABILITARII
POSTURII, ECHILIBRULUI SI MERSULUI IN PATOLOGIA NEUROMUSCULARA”, 2013-2014,
Universitatea din Craiova, valoare 12000 lei.
Participant la grantul de cercetare ”Captarea imaginilor si analiza cinematica a miscarilor cu
ajutorul aparatului Simi Motion Capture 3D aplicatii in insusuirea tehnicii diferitelor ramuri si
probe sportive„ – finalizat in 31 decembrie 2004
Participant ca membru colaborator la grantul C.N.C.S.I.S „Contributii la studiul aplicarii exercitiului
fizic cu rezistenta progresiva in spasticitatea dupa accidente vasculare cerebrale„ 2007 – pana in
prezent
Supervizor în proiectul „PRACTICA TA PENTRU EDUCAŢIA VIITORULUI ”
Cod proiect 33675.
Nr. de identificare al contractului de finanţare/data: POSDRU 60/2.1/S/33675.
Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European „Investeşte în oameni”.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Axa prioritară 2: "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii".
Domeniul major de intervenţie 2.1.: "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă".
Durata de derulare: 3 ani.
Partener principal: Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, cod: 300223,
tel:0256/592106, fax: 0256/592106.
Parteneri: Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Premii şi diplome

Diplomă de merit, locul I, sectiunea kinetoterapie - obţinută în cadrul Forumului ştiinţific naţional şcolar
şi universitar ediţia a II-a a finalei competiţiei ştiinţifice „Impactul finalităţilor sistemului educaţional şi de
cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din România” acordată de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, Federatia Sportului Scolar si Universitar, Comisia Naţională pentru
studiul sportului şcolar şi universitar din decembrie 2010, Izvorani, Bucuresti.
Locul IV Simpozionului National Olimpiada tinerilor doctoranzi, 2009.

Competenţe şi aptitudini sportive

Am facut parte din echipa Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Turneului Celor Cinci
Baloane organizat de SEEC Franta
Am participat la competitia internationala desfasurata in Istanbul, Turcia organizata de „Bogazici
University„

Permis(e) de conducere

Categoria B din 2002

Publicatii

7 carti din care:
- 3 carti de autor (două unic autor si una prim autor)
- 4 carti colaborator
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Participari la congrese si reuniuni
stiintifice

67 articole si studii publicate dintre care:
 2 articole în reviste indexate ISI cu fi>0
 4 ISI Proceedings
 17 articole în reviste BDI
 24 lucrari prezentate in congrese internationale indexate BDI
 8 articole in reviste recunoscute de către comunitatea academică
 12 lucrari prezentate in congrese naţionale şi internationale

Informaţii suplimentare

Persoană de contact:
Prof. univ. dr. Rusu Ligia, 0723867738

Anexe

La CV este anexata lista completa de lucrari stiintifice.

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

